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Protokół Nr 3/11 
 

ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia 
oraz Komisji Budżetu i Rolnictwa w dniu 24 marca 2011 roku. 
 

Obecni na posiedzeniu wg załączonej listy obecności. 

 

Ponadto udział w posiedzeniu wzięli: 

1. Paweł Królak  - Wójt Gminy 

2. Wiesława Libera  - Skarbnik Gminy 

3. Janina Ciesielska  - Sekretarz Gminy  

4. Małgorzata Stolarek - Dyrektor SP w Cielądzu 

5. Grażyna Jarzyńska  - Dyrektor SP w Sierzchowach 

6. Teresa Łucka  - Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Cielądzu 

7. Renata Lusa  - Prezes ZNP w Cielądzu 

8. Jadwiga Gaćkowska - Kierownik GZEAS. 

 

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Gminy – Bogumił Grabowski, powitał 

wszystkich i przedstawił  

porządek posiedzenia: 

 

1. Omówienie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2011 rok. 

2. Omówienie projektów organizacyjnych dla planowanego Zespołu Szkół w Cielądzu. 

3. Sprawy różne. 

 
Punkt 1. 
 
Skarbnik Gminy Wiesława Libera poinformowała, że wykonanie zadania Budowa 

przydomowych oczyszczalni ścieków nie wypali w tym roku, wnioski składane są do końca 

kwietnia, zanim zostanie podpisana umowa to będzie listopad więc nie zdąży się wykonać w 

tym roku. Dlatego proponuje się przełożyć wykonawstwo na 2012 rok. W związku 

powyższym pozostaje do zdecydowania co z kredytem w wysokości 800 tys. zł. Można 

zmniejszyć kredyt o ta kwotę albo za te środki zrobić coś innego. Rada Gminy decyduje.  
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− Radny Józef Pytka – nakładki na drogi można położyć bo się rozsypują, od drogi 

nowomiejskiej do p. Lipskiego trzeba jeszcze parę samochodów, nie da rady jeździć, 

odrębnie do Ostalskich droga całkowicie się rozjechała. 

− Radny Tomasz Dewille – w Ossowicach też już się droga rozsypała. 

− Przewodniczący Rady Bogumił Grabowski – powinniśmy w poniedziałek objeździć 

drogi, zobaczyć, które są najgorsze i zdecydować.  

− Skarbnik Gminy – zmiany można zrobić co do subwencji oświatowej a przydomowe 

oczyszczalnie można później, trzeba przejechać i dokładnie sprawdzić drogi.  

− Radny Adam Michalak – o jakie pieniądze chodzi i skąd. 

− Skarbnik Gminy – chodzi o zaplanowany kredyt na przydomowe oczyszczalnie 

ścieków, których budowę chcemy przesunąć na następny rok. Pozostaje więc kredyt 

800 tys. zł, który można albo wycofać albo z niego zrobić jakąś drogę. 

− Radny Adam Michalak – jak na następny rok będziemy chcieli przydomowe 

oczyszczalnie ścieków to znów będzie trzeba brać kredyt? 

− Skarbnik Gminy – tak, to będzie następny kredyt, ale jeśli będziemy mieć umowę to 

będziemy mieli zwrot ze środków unijnych. 

− Radny Józef Pytka- uważam, że powinniśmy zrobić jakiś kawałek drogi.   

− Radny Krzysztof Żatkiewicz - jeżeli kredyt nie wypali to w ogóle nie będzie remontów 

dróg? 

− Skarbnik Gminy –  mówimy o środkach inwestycyjnych a nie o bieżących remontach, 

środki na bieżące remonty mamy.  

− Radny Grzegorz Stępniak – było podanie z Malej Wsi o drogę Nowa Mała Wieś, 

proszę chociaż plany geodezyjne zrobić, wytyczyć drogę. 

− Sekretarz Gminy Janina Ciesielska – od liczby punktów wznowionych na gruncie to 

będą spore koszty, do 10 tys. zł samo wytyczenie drogi a dokumentacja swoją drogą. 

Na podaniu prosicie o asfalt a słownie Pan prosi o wytyczenie, jeżeli wszystko się 

zgadza to wznawianie jest niepotrzebne, to będą dodatkowe koszty. Jeżeli się wszyscy 

zgadzają jak ma biec droga to po co wydawać pieniądze. 

− Radny Grzegorz Stępniak – ale mamy takiego Pana, któremu nie będzie pasowało, 

można położyć asfalt o szerokości 3 – 3,5 m.  

− Wójt Gminy – teraz 3 m nie można, obowiązkowo musi być 4 m szerokości.  

− Radny Tomasz Dewille – to zmierzyć działkę tylko tego konfliktowego człowieka.  
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− Radna Iwona Machnicka – wszyscy by chcieli żeby im gmina wytyczyła drogę ale 

możemy sobie wytyczyć z funduszu soleckiego.  

− Radny Tomasz Dewille – trzeba spróbować go nakłonić faceta żeby drzewa wyciął a 

nie wytyczać mu drogę i ponosić koszty.  

− Radny Grzegorz Stępniak  - czy były już wszystkie wpłaty na przydomowe 

oczyszczalnie?  

− Skarbnik –wpłaty były w większości, po 400 zł. 

− Radny Krzysztof Żatkiewicz – czy ludzie wiedzą, że oczyszczalnie nie będą 

uruchomione?  

− Skarbnik Gminy – ale jak możemy im powiedzieć jak dopiero teraz zaczęliśmy o tym 

dyskutować, jak podejmiemy decyzję co dalej i będzie wiadomo to wtedy się im 

powie, to nie jest nasza wina, że się temat nie ruszy.  

− Radna Elżbieta Wieteska- czy ktoś się jeszcze może dopisać do przydomowych 

oczyszczalni. 

− Skarbnik Gminy – tu jest dylemat, można zrezygnować ale z dopisaniem się jest 

problem. 

− Sekretarz Gminy – na dzień dzisiejszy jeden człowiek zrezygnował, więc nie jest źle.  
 
 

Rada Gminy jednogłośnie zdecydowała, że w dniu 28 marca 2011 r. o godz. 14:15 objedzie 

drogi na terenie gminy celem zweryfikowania stanu technicznego i podjęcia decyzji, którą 

drogę dodatkowo powinno się zrobić.  

 
 
Punkt 2. 
  
Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Cielądzu Teresa Łucka poinformowała, że na rok 

2011/2012 przynoszą uczniowie podania do końca marca, wychodzi 154 uczniów, w sześciu 

klasach klasy I – 23-24, ogółem godzin 291 ponadwymiarowych 17 plus 4 świetlice, 

pełnozatrudnionych nauczycieli wraz z dyrektorem 12, w niepełnym wymiarze godzin – 

16/18 informatyk, 9/18 rosyjski, 4 h psycholog, pracownicy administracji i obsługi 5 i ½ etatu 

palacz.  

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Cielądzu Małgorzata Stolarek – w szkole jest jedna osoba 

dla której powinien być zostawiony etat bo jest na urlopie zdrowotnym, brakuje dla niej 
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godzin, godziny te które należy uzupełnić, jest  dziewięć oddziałów w klasach I-III. W tym 

roku mamy pięcio- i sześciolatki objęte rocznym przygotowaniem przedszkolnym. 

  
− Skarbnik Gminy Wiesława Libera – a jak do przedszkola chodzą pięciolatki i młodsze 

dzieci. 

− Dyrektor SP Małgorzata Stolarek – będzie ta różnica, że w tej grupie będzie grupa 

dzieci trzy- i pięcioletnich, wiec proszę sobie wyobrazić program nauczania w takiej 

grupie. Od przyszłego roku sześciolatek będzie już obowiązkowo w pierwszej klasie, a 

pięciolatki będą miały roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne. Pięcio- i 

sześciolatków byłoby 40-stu. W przyszłym roku będzie specyficzny rok, że w 

pierwszej klasie będą sześcio- i siedmiolatki.  

− Radny Jerzy Pieczątka – w gimnazjum p. Dyrektor zostawiła sobie godziny a jeżeli 

będzie pani dyrektorem to co z tymi godzinami. 

− Dyrektor Gimnazjum Teresa Łucka – godziny będą rozdysponowane, rozliczone, 

cześć godzin będzie przesunięta danym nauczycielom. Konsultowałyśmy wszystko z 

p. Dyrektor SP, na dziś można byłoby się wspólnie podzielić, ale niewielką ilością 

godzin, u mnie anglista ma 23 godziny, jedną klasę mogę dać nauczycielowi szkoły 

podstawowej, minimalne przesunięcia są możliwe, ale tylko minimalne, jakichś 

rewolucji tu nie będzie. 

− Sekretarz Gminy Janina Ciesielska – jeżeli chodzi o liczbę uczniów to ja już 

przedstawiałam sprawę ilości uczniów, teraz jest 165 uczniów, liczba dzieci na 

przestrzeni następnych lat wcale nie zmniejsza się drastycznie, w jednym roku skok a 

później by się wyrównało, w gimnazjum jest tendencja malejąca, ze względu na to, że 

sześć lat wcześniej w Szkole Podstawowej były spadki i one się teraz dopiero odbijają, 

absolutnie nie grozi nam zamkniecie szkoły podstawowej w Cielądzu. 

− Dyrektor SP w Sierzchowach Grażyna Jarzyńska – z zerówką jest u mnie teraz 107 

uczniów. 

− Radny Adam Michalak – uważam, że naprawdę to nie będzie dobrze jak będzie jeden 

dyrektor, żeby to wszystko ogarnął, to jest na siłę robienie tego Zespołu. Powinniśmy 

przemyśleć, jakie są zagrożenia, dojdą sześciolatki i pięciolatki, cała reforma była 

robiona po to aby oddzielić dzieci młodsze od młodzieży, żeby dzieci nie 

demoralizować, to jest duże zagrożenie a żadnych dodatkowych korzyści nie. Łatwiej 
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jest zarządzać małą instytucją niż jednej osobie taką dużą placówką, to nie jest dobre 

rozwiązanie dla dzieci. 

− Radny Grzegorz Stępniak -  kiedyś było osiem klas podstawowych i nie było 

demoralizacji, Pan chce teraz podział robić na małe i duże dzieci, w klasie było po 37 

– 40 uczniów, był jeden dyrektor i było dobrze, ja nie widzę problemu w tym żeby 

scalić szkoły. 

− Dyrektor Publicznego Gimnazjum Teresa Łucka – ale proszę nie mówić o 

demoralizacji bo w naszym gimnazjum tego nie ma.  

− Radny Tomasz Dewile – dyrektor jest od zarządzania i organizacji a nie żeby uczył i 

miał dużo nadgodzin, dyrektorzy nie powinni mieć nadgodzin. Powinni być  

faktycznie dyrektorami. 

− Radny Adam Michalak – ale dyrektor też jest nauczycielem i musi uczyć. 

− Radny Robert Kupis – przecież Gimnazjum będzie nadal Gimnazjum a szkoła 

podstawowa będzie szkołą podstawową, to przecież nie będzie jedna szkoła. 

− Wójt Gminy – chodziło o to żeby organ prowadzący mógł dobrze nadzorować szkoły i 

przede wszystkim żeby dzieci i nauczyciele nie ucierpieli, tu przecież nikt nie każe 

mieszać dzieci, są przecież dwa oddzielne budynki, w klasach się nic nie zmienia, 

byłby tylko jeden gospodarz odpowiedzialny za wszystko i będzie miał swojego 

zastępcę. Korzyści będą takie, że nadgodziny czy zastępstwa łatwiej będzie 

zorganizować, organizacyjnie będzie lepiej i łatwiej.  

− Dyrektor SP Małgorzata Stolarek – jest też kwestia, że za chwilę może się okazać , że 

łączenie będzie tylko na chwilę. Była propozycja naszej rady żeby ten rok odłożyć i 

zastanowić się. Radny Michalak  ma trochę racji, ja znam dzieci i ich sytuacje, bliższy 

kontakt między nami powoduje to, że małe dzieci czują się w szkole bardziej 

bezpieczne, przy większej grupie dzieci tak bliski kontakt nie jest możliwy i trudniej 

jest nawiązać szybko odpowiednie relacje z każdym dzieckiem. Jeżeli chodzi o to, że 

dyrektor powinien być  tylko administratorem i nie uczyć dzieci musicie Państwo 

wziąć pod uwagę, że może nie znaleźć się taki dyrektor,  który odstąpi od tablicy. 

− Radny Tomasz Dewille – ale nam chodzi o nadgodziny a nie same godziny etatu. 

− Dyrektor SP Małgorzata Stolarek – to jest bolesne bo ja nie uważam żeby obecnie 

dyrektorzy nie pilnowali, co się dzieje w szkole. My wszystko mamy pod kontrolą, 

organ prowadzący przecież zatwierdza nasze projekty, nie ma szkoły w której dyrektor 

nie miałby godzin ponadwymiarowych bo jeżeli nie ma żadnej godziny 
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ponadwymiarowej to jest najniżej uposażonym pracownikiem, czy to jest w porządku? 

My też jesteśmy specjalistami i mamy dużo pracy. Na barkach dyrektora spoczywa też 

to aby tak dawać zastępstwa, aby było jak najlepiej i przede wszystkim bierze się pod 

uwagę kwalifikacje nauczycieli. Poza tym jest sprawdzian na koniec szóstej klasy,  

jeżeli nauczyciel nie jest obecny kilka miesięcy to na zastępstwo musi być nauczyciel,  

który zna dzieci i wystawia im oceny. Jeżeli jest nauczyciel, który przyjeżdża rano,  

ma okienka kilka godzin to jemu też można dać zastępstwo doraźnie, jest też opieka 

np. kiedy ma nauczyciel swoje obowiązki i dokłada mu się inną grupę dzieci, którą się 

opiekuje. Stad wynikaja godziny ponadwymiarowe, poza tym dyrektor jest osobą,  

która może wejść na zastępstwo bo jest też czasowy i nie ma obowiązku wejść z inną 

klasą. Nigdzie nie ma tak żeby dyrektor nie miał godzin ponadwymiarowych. 

− Dyrektor SP w Sierzchowach Grażyna Jarzyńska – dyrektor mimo, że jest dyrektorem 

musi być też nauczycielem.  

− Radny Jarosław Budek – na razie sądząc żadnej oszczędności nie będzie, zmiana 

jedynie taka, że będzie jeden dyrektor, oszczędności nie wynikają żadne.  

− Dyrektor SP Małgorzata Stolarek – otrzymałyśmy polecenie zaprojektowania sobie 

pełnego wymiaru godzin, wiec jak planujemy to w sytuacji przy różnych innych 

przesunięciach występuje ten brak etatu, kilku godzin WF brak, jeżeli chodzi o 

godziny to ja będę prosić o dodatkowe godziny świetlicy bo wymóg jest taki, że 

uczniowie klas najmłodszych powinni mieć odpowiednią świetlicę, odpowiednio 

wyposażoną i odrębną. 

− Wójt Gminy – ale ten wymóg nie jest związany z utworzeniem Zespołu Szkół.  

− Prezes ZNP w Cielądzu Renata Lusa – nowości nas nie omijają i musimy za nimi 

podążać, ale obawiam się o to czy wszyscy będą mieć pracę. Na dzień dzisiejszy 

wygląda, że będą ale nie wiemy czy na następny rok nie będzie ograniczeń w 

zatrudnieniu bo nauczyciel ma 18 godzin tygodniowo i jeśli otrzyma mniej to wiemy z 

czym to się wiąże. Dlatego jeżeli byłaby możliwość pozostać na starych zasadach to 

może powinni się Państwo jeszcze zastanowić, przemyśleć wszystko bo oszczędności 

zapewne nie będzie, a będą koszty. Głosując nad uchwałą trzeba wiedzieć, że ponosi 

się odpowiedzialność za podejmowane decyzje  i będzie się rozliczonym. Jako 

nauczyciele liczymy na to, że będziecie nas Państwo wspierać i pomagać nam  a my w 

zamian pracować jak najlepiej, kształcić dzieci. Male dzieci mają swojego dyrektora,  

ufają mu i czują się bezpieczne. Inni powiedzą, że są Zespoły i funkcjonują,  ale 
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dyrektor musi mieć zastępcę i nie ma oszczędności. Na dziś wszyscy pracę będą mieli,  

ale na następny rok może się okazać, że nie. Odpowiedzialność ciąży na Wójcie i 

Radzie Gminy.   

− Dyrektor Gimnazjum Teresa Łucka- staram się być uczciwa i uczciwie przedstawiać 

sytuację, przede wszystkim nauczyciele boją się o pracę i proszę nie rozpowiadać, że 

ją stracą, nie będzie żadnych ograniczeń ani zwolnień, nie będzie nawet jak będzie 

zespół szkół. 

− Radny Adam Michalak – ale przecież nikt nie mówi na temat zwolnień. 

− Przewodniczący Rady Bogumił Grabowski – byliśmy na posiedzeniach rad i 

zapewnialiśmy, że nie będziemy zwalniać nikogo, nie wiadomo kto plotki sieje.   

− Prezes ZNP w Cielądzu Renata Lusa – zespoły są wokół, w Regnowie przy wyglądało 

to tak, że nie było zwolnień, przy powstawaniu zespołu wszyscy otrzymali nowe 

zatrudnienia za porozumieniem stron. 

− Sekretarz Gminy – była podejmowania uchwała o zamiarze utworzenia zespołu, 

kuratorium zobowiązało nas do opracowania projektu statutu zespołu w 14 dni, te 

dokumenty musimy dostarczyć w terminie 14 dni do kuratorium oświaty i dopiero 

wtedy będzie opinia. 

− Radny Lech Owczarek – uważam, że skoro mamy nowego Wójta i chce on po 

swojemu układać współpracę i prowadzić szkoły to nie powinniśmy mu w tym 

przeszkadzać. 

− Stępniak T –uważam, że należy utworzyć zespół, będą korzyści organizacyjne. 

 
Punkt 3. 
 
W sprawach różnych głos zabrali: 

− Przewodniczący Rady Bogumił Grabowski – przedstawił wnioski, jakie wpłynęły do 

Urzędu. 

− Skarbnik Gminy - na pismo z Zusk należy odpisać, że będzie naprawione, Na resztę, 

że nie ma środków na ten rok.  

− Radna Teresa Stępniak - do 2012 roku jest termin adaptacji ośrodka zdrowia, 

będziemy musieli zrobić jakieś małe poprawki już w tym roku (rzeczoznawca, zmiana 

łazienek drzwi, podjazd). 

− Wójt Gminy – mamy podanie o rozbudowę straży, należy się zastanowić czy 

rozbudowa jest potrzebna, może tylko zmiana dachu ponieważ cieknie, następnie 
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wodociąg i to jest główny problem, to musimy zrobić a nie problem rozbudowy straży, 

i do tego jeszcze ośrodek zdrowia, orientacyjnie wstępnie ok. 1,5 mln trzeba planować 

na wodociąg.  

− Skarbnik Gminy – już kilka lat temu było 1.200.000 zł więc teraz na pewno będzie 

drożej. 

− Radny Jerzy Pieczątka – przecież wydzierżawiliśmy ośrodek lekarzowi. 

− Sekretarz Gminy – ale wniosek był o pomalowanie pomieszczeń, lekarz sam musi to 

zrobić, ale jeśli chodzi o remont generalny, dostosowanie do warunków unijnych to w 

tym momencie to jest nasz budynek co prawda nie cały, ale nasz i będzie to należeć do 

nas.  

− Radny Jarosław Budek – ale p. Szymański obiecywał partycypację w kosztach 

dostosowania,  deklarował się więc należy go zapytać  w jakiej wysokości chce 

partycypować. 

− Radny Grzegorz Stępniak  – p. Szymański chciał wykupić cały budynek. 

− Radna Iwona Machnicka – ale nie może bo w części budynku mieszkają ludzie. 

− Radny Lech Owczarek – a może będzie chciał kupić i sam zrobi.  

− Sekretarz Gminy – nic nie stoi na przeszkodzie żeby mu sprzedać ale z gwarancją,  że 

będzie prowadzić ośrodek zdrowia. Jak kupi to będzie współwłaścicielem z p. Anią, 

na dzień dzisiejszy się dogadali i np. co we własnym zakresie palą, kupują opał i nie 

pobieramy opłat ale pewnie będą chcieli żeby im piec wymienić. 

− Radna Teresa Stępniak – piec jest dobry, ale schody.  

− Wójt Gminy – adaptacja pod wymogi to są duże koszty. 

− Sekretarz Gminy – jeżeli lekarz nie będzie właścicielem to może nie chcieć 

partycypować w kosztach. 

− Wójt Gminy – jeśli chodzi o dom nauczyciela, tylko trzech mieszkańców wykupiło 

mieszkania a reszta nie, to nie jest w porządku.  

− Radny Jarosław Budek – powinniśmy podnieść czynsz tym, którzy nie wykupili i to 

dosyć sporo. 

− Wójt Gminy – uważam, że trzeba to dokończyć, tam jest mieszkanie lekarza, warte 

kilkadziesiąt tysięcy zł, za chwilę tam będzie dach do remontu, elewacja zewnętrzna. 

− Radna Iwona Machnicka- jeżeli ktoś ma swój dom to powinien opuścić to mieszkanie.  
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− Sekretarz Gminy – wypowiedzieć umowę najmu można, jeżeli nie spełnia warunków 

umowy np. nie płaci czynszu itp. ale wszyscy płacą. Jeżeli ma własne mieszkanie to 

można się zastanawiać ale trzeba szukać przepisu, który na to pozwala i mieć solidną 

podstawę prawną.  

− Radny Krzysztof Żatkiewicz – ile wynosi czynsz w domu nauczyciela.  

− Sekretarz Gminy – ok. 370 zł na miesiąc już wszystko, samego czynszu nie ma dużo, 

ale koszty ogrzewania są spore, koszty zużycia paliwa, koszty amortyzacji. 

− Radna Teresa Stępniak – złożyliśmy pismo w sprawie remontu osp, budynek ma 

ponad 50 lat, służy solidnie, jest używany niemal codziennie, wszystko dla wsi się tam 

odbywa, remontu wymaga dach bo się leje, budynek ma dobrą lokalizację, trzeba to 

wymienić w środku, podłogi, zróbmy to. Będzie to nasza wizytówką na całą Polskę, 

postarajmy się o środki unijne.  

− Radny Jarosław Budek p- takich budynków jak OSP w Sierzchowach jest dużo więcej, 

jest w Sanogoszczy, w Komorowie itd. 

− Radny Jerzy Pieczątka – w zeszłym roku były wymieniane okna. 

− Radny Grzegorz Stępniak – dach trzeba wymienić. 

− Radny Józef Pytka – a gdzie macie pieniądze sołeckie. 

− Radna Teresa Stępniak – napisaliśmy wniosek na pomnik. 

− Wójt Gminy – mamy dwa stowarzyszenia, dlaczego Cymbarka dostała 3 czy 4 tys. zł  

więcej bo musi sama opłacić czynsz, internet itd. A w Sierzchowach energie, wodę, 

prąd. internet płacimy im my. 

− Radny Lech Owczarek – modernizowana była straż w Mroczkowicach, można tam 

korzystać. 

− Wójt Gminy – Mroczkowice chcą wymieniać dach ale tam nie ma potrzeby wymiany 

dachu. 

− Radny Michał Trzciński – w budżecie jest remont dachu na remizie, dach nie cieknie, 

można myśleć o wymianie, ale soleckie pieniądze są ok. 8 tys. zł, czy to było zapisane 

ze remont dachu w Mroczkowicach. 

− Skarbnik Gminy – tak jest wpisane. 

− Radny Jarosław Budek – jak maja się czuć te wsie, które z funduszu remontują drogi. 

− Wójt Gminy – to Wy decydujecie, ale chyba zaczniemy zwracać uwagę na to, kto 

remontuje drogi a kto kupuje ławeczki a po drogi pisze do gminy.  
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− Radny Robert Kupis – są programy pomocowe na świetlice środowiskowe inne gminy  

uzyskały środki, może się zorientować czy te programy jeszcze funkcjonują. 

− Skarbnik Gminy – świetlice i Mroczkowice są wrzucone, ale najpierw musi być 

wrzucone do budżetu a potem dopiero zwrot, jeżeli nas stać na wrzucanie do budżetu 

takich projektów to nie ma sprawy, naróbmy sobie świetlic (Żelechlinek narobił i teraz 

opłacają duże kwoty za światło, wodę,  pracownika i musza to utrzymywać). Rawa 

narobiła sobie też boisk i jakie mają koszty, zaczyna się robić kryzysowo – koszty 

boiska – trenera na pół etatu przez 5 lat trzeba utrzymywać, to są koszty,  możemy 

sobie tego narobić, ale budżet się zamknie. 

− Radna Iwona Machnicka- ale jeżeli z funduszu wybieracie remont dachu na OSP to 

sobie remontujcie, ale na drogi nie powinniście mieć bo inni sobie robią drogi z tych 

pieniędzy.  

− Radny Krzysztof Żatkiewicz – u mnie akurat na ten rok nie ma funduszu, staw 

rozkopali i nie skończyli. 3 czy 4 tys. zł należałoby dołożyć i dokończyć.  

− Skarbnik Gminy – odnośnie pisma z policji dot. wsparcia finansowego, na następną 

sesję wrzucę do uchwały.  

 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Protokołowała: 

mgr Olga Kmita 

 


